
  

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
27 лютого 2020 р.                                              Київ                                                         № 146-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого 

представника компаній «PolyOne Corporation» (далі – компанія «PolyOne») (м. Ейвон Лейк, 

штат Огайо, США) та «Clariant AG» (далі – компанія «Clariant») (м. Муттенц, Швейцарія)  

про надання дозволу компанії «PolyOne» на опосередковане придбання певних активів у 

Перу, що (опосередковано) належать компанії «Clariant», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в опосередкованому придбанні компанією «PolyOne» певних 

активів у Перу, що (опосередковано) належать компанії «Clariant», які дозволяють 

здійснювати діяльність, зокрема, з виробництва, продажу та маркетингу маточних сумішей. 

 

За інформацією заявників:  

заявлена концентрація є частиною трансакції, метою здійснення якої є набуття 

компанією «PolyOne» контролю над бізнесом компанії «Clariant AG» у галузі маточних 

сумішей; 

компанія «Clariant» на світовому рівні через свої підконтрольні компанії займається 

розробкою, виробництвом, дистрибуцією та продажем широкого спектра спеціальних 

хімікатів, які їх споживачі використовують у виробничих та очисних процесах або які 

додають цінності кінцевій продукції; 

на території України компанія «Clariant» не здійснює господарської діяльності; 

компанія «Clariant» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентом і нерезидентами України, що утворюють  Групу компаній 

Clariant, яка здійснює діяльність через резидента та нерезидентів України з: реалізації 

промислової та споживчої спеціалізованої продукції (ICS); каталізаторів; а також нафти й 

продукції гірничодобувної промисловості; реалізації маточних сумішей; реалізації 

функціональних мінералів, промислових та споживчих нафтопродуктів, а також 

нафтохімічних продуктів; реалізації промислової та споживчої спеціалізованої продукції на 

території України; 

 

компанія «PolyOne» є світовим постачальником маточних сумішей; 

на території України компанія «PolyOne» безпосередньо не здійснює господарської 

діяльності; 
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компанія «PolyOne» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – нерезидентами України, що утворюють Групу компаній PolyOne (далі – 

Група PolyOne); 

у світі Група PolyOne здійснює діяльність у сфері виробництва й продажу хімічних 

речовин, переважно полімерів, полімерних добавок, полімерних сполук та барвників, 

сучасних композитів, чорнил, еластомерів та волокон; 

на території України Група PolyOne здійснює діяльність через суб’єктів 

господарювання – нерезидентів України з реалізації, дослідження, розробки продукції 

маточних сумішей та проєктованих полімерних рецептур. 

 

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтею 25 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та 

розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на 

концентрацію суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від  19 лютого 2002 року  № 33-р, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572  (у редакції розпорядження 

Антимонопольного комітету України від  21.06.2016  № 14-рп), Антимонопольний комітет 

України  

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Надати дозвіл компанії «PolyOne Corporation» (м. Ейвон Лейк, штат Огайо, США) 

на опосередковане придбання певних активів у Перу, що (опосередковано) належать 

компанії «Clariant AG» (м. Муттенц, Швейцарія), які дозволяють здійснювати діяльність, 

зокрема, з виробництва, продажу та маркетингу маточних сумішей. 

 

 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                                         О. ПІЩАНСЬКА 

 

 


